
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Beste dames, 

 

Stilletjes komen we in ons oud ritme terecht en kunnen we terug enkele 

activiteiten organiseren. 

 

Op onze eerste brief werd deze activiteit al voorgesteld. 

Toch nog een herinnering en er kan nog altijd ingeschreven worden. 

Het wordt een leuke babbelnamiddag.  

We zijn blij iedereen terug te zien en hebben veel om bij te praten. 

Dit doen we op donderdag 16 september 2021 om 14.30 u in café de 

Eekhoorn, Stationsplein te Roeselare. 

Dit doen we vergezelt met 2 gewone consumpties en een pannenkoek. 

Voor deze bijeenkomst vragen we een kleine bijdrage voor onze leden van 

 € 6 (VP € 3 ) en € 8 voor niet-leden te storten op ons 

 nieuw rekeningnummer BE40 7360 7436  9863  uiterlijk tegen 10 september.  
 

We gaan ook nog eens op stap en maken er een mooie namiddag van op  

donderdag 7 oktober 2021. 

We bezoeken het Memorial Museum Passchendaele ,Berten Pilstraat 5a 

Zonnebeke. 

 

 



 

Het Memorial Museum Passchendaele 1917 brengt de Slag om Passchendaele in 

1917 in herinnering. Er vielen toen ruim een half miljoen slachtoffers. Het 

museum is gevestigd in het kasteelpark van Zonnebeke en werd geopend in 

2004. Het richt zich op de materiële aspecten van de Eerste Wereldoorlog. 

 

We verzamelen om 13.30 u op de parking van het Sterrebos. 

Daar kunnen we aan carpooling doen. 

Het is een geleid bezoek met een ervaren gids. 

Daarna verplaatsen we ons naar Bistro Kokliko, Ieperstraat 7, Zonnebeke waar 

we ons zullen te goed doen aan koffie met een lekkere pannenkoek. 

Voor de dappere onder ons, en bij mooi weer, kan je nog een mooie 

parkwandeling maken. 

Door coronamaatregeling is het verplicht een mondkapje bij te hebben. 

Voor deze namiddag wordt er een bijdrage gevraagd van € 15 (€ 8 VP) voor de 

leden en € 18 voor niet leden te storten uiterlijk tegen 30 september op ons  

rekeningnummer: BE40 7360  7436  9863. 

 

 

 De voorzitster en het bestuur van de Liberale Vrouwen West-Vlaanderen 

nodigen u graag uit op een  Lezing Perfectionisme met Anja Copejans 

 

De lat ligt hoog in onze maatschappij, zeker voor wie geconfronteerd wordt 

met negatieve stress door de drang naar perfectionisme. 

Een paar voorbeelden. 

-Je kan moeilijk delegeren, wat je zelf doet, doe je beter. Anders ga je de ander 

toch nog controleren. 

-Je ben veeleisend voor jezelf en je omgeving, zowel professioneel als privé. Dit 

maakt je niet altijd een geliefd persoon. 

-Je voelt je altijd voor alles en iedereen verantwoordelijk. Ook de taken van een 

ander neem je er soms zomaar bij. 

Op zoek naar een katalysator die jou op weg zet en je prikkelt met een traject op 

maat om jouw doelen scherp te stellen? Laat je prikkelen om anders te 

ontwikkelen. 

 

CORONA – We nemen daarbij de nodige voorzorgsmaatregelen, maar breng 

wel zelf een mondkapje(en eventueel ook handgel) mee! 

 

WANNEER : woensdag 22 september 2021 om 19uur. 

WAAR :  De Brug Hauwerstraat 3A (Beursplein ) 8000 Brugge 

                               Parking ’t Zand.                                                        

HOEVEEL : 10€ voor leden - 15€ voor niet leden. Drankje en                           

                               versnapering inbegrepen.       



Gelieve in te schrijven bij: Penningmeester Ann Leenknegt,  051/242404,  

GSM 0495 364099,               ann.leenknegt@telenet.be en te betalen vóór 15 

september 2021 op rek. nr. BE 37 0682 0154 6728 

Te vermelden: Uw afdeling en de namen van de deelnemers. Lid of niet lid. 

Betaald is ingeschreven !! 

 

 

Stip ook aan in uw agenda 

21 oktober Manu Adriaens in Arhus (in Roeselare) 

18 november Bowlen met etentje 

25 november bezoek aan “De Lochting” 

 2 december gastspreker Romain Decommere 

15 en 16 december Kerstmarkt Luik  

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur 

 

 

 

 

 

 
 

Mag ik nog even jullie aandacht voor een wekelijkse ontspanningsnamiddag. 

1
ste

, 2
de

 en 4
de

 maandagnamiddag petanque, Beversesteenweg om 14.00 u 

                      (naast Flink en Fris) 

3
de

 maandagnamiddag kaarting Café de Eekhoorn, Stationsplein om 14.00 u 

De enige voorwaarde is lid zijn of worden van VIEF. 

Inlichtingen bij Tine telefoon 0474/32 69 51 en e-mail tine.loosvelt@telenet.be 

Eerste kennismaking voor de petanque is 4 oktober en voor de kaarting  

18 oktober. 

Voor beide activiteiten aanwezig zijn om 13.30 u voor inschrijving en loting. 
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